wiskunde A pilot havo 2016-I
Vertrouwen
Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschrijft om de twee jaar in het
rapport 'De Sociale Staat van Nederland' hoe het met het vertrouwen van
Nederlanders gesteld is. Daarbij wordt onder andere onderscheid
gemaakt tussen het vertrouwen in de medemens, ook wel het sociale
vertrouwen genoemd, en het vertrouwen in het parlement. Beide soorten
van vertrouwen worden uitgedrukt in een percentage: hoe hoger het
percentage, des te meer vertrouwen. In de figuur wordt het vertrouwen
van Nederlanders in het jaar 2008 vergeleken met dat van andere
Europeanen. Je kunt bijvoorbeeld aflezen dat in Italië het sociale
vertrouwen 30% bedroeg.
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In de figuur is af te lezen hoe groot in Nederland het vertrouwen in het
parlement was. In sommige van de overige landen was het vertrouwen in
het parlement groter.
Bepaal in hoeveel procent van de overige landen dit het geval was.
Schrijf de namen op van alle landen waar het sociale vertrouwen groter
was dan het vertrouwen in het parlement.
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Voor het onderzoek 'Sociale samenhang' in 2013 werden gegevens
verzameld onder de Nederlandse bevolking. Er deden 7400 aselect
getrokken personen aan dit onderzoek mee. Van de deelnemers gaven
4292 personen aan vertrouwen te hebben in de medemens.
Op basis van deze gegevens worden de volgende twee uitspraken
gedaan over het percentage Nederlanders dat (in 2013) vertrouwen had in
de medemens:
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Het is meer dan 95% zeker dat het percentage Nederlanders dat
vertrouwen had in de medemens, in het interval [56,6 ; 59,4] ligt.
Het is minder dan 95% zeker dat het percentage Nederlanders dat
vertrouwen had in de medemens, in het interval [56,6 ; 59,4] ligt.

Eén van deze twee uitspraken is juist.
Welke uitspraak is juist? Licht je antwoord met een berekening toe.
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